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RESUMO

A presente dissertação de Mestrado visa a discutir os limites da imputação penal de 

delitos de lavagem de dinheiro a funcionários de instituições financeiras que, ordenada ou 

casualmente, sejam envolvidos em ações praticadas por terceiros, clientes ou não destas 

instituições, e que possam configurar a realização do tipo objetivo do crime de lavagem de 

ativos. Com este propósito, são discutidos aspectos como a evolução da ideia de imputação 

penal  vis-a-vis o desenvolvimento do pensamento chamado “pós-contemporâneo” e suas 

implicações  na  dogmática  do  concurso  de  pessoas.  Ademais,  são  também  descritos 

detalhadamente os momentos relativos à lavagem de dinheiro que podem ser propícios à 

participação de agentes financeiros, debatendo-se, em cada caso, a possibilidade ou não de 

imputação do crime de lavagem a estes agentes.

ABSTRACT

The following dissertation  aims  to  discuss  the  limits  of  criminal  imputation  of 

money  laundering  on  financial  institutions  employees  that,  casually  or  not,  become 

involved in actions perpetrated by third parties, clients or not, of those institutions, which 

may configure the money laundering criminal  fattie species.  With this purpose, aspects 

such as the development of criminal imputation idea  vis-a-vis the “post-contemporary” 

thinking and its implications to criminal participation theory are discussed. In addition, we 

focus specifically on the probable moment of the money laundering scheme in which the 

financial agent might be involved, debating, case by case, the possibility of incrimination.
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INTRODUÇÃO

Cada vez mais a dogmática penal é confrontada por novas demandas decorrentes 

do desenvolvimento da sociedade, o que traz em si novas formas de criminalidade. Entre 

estas, apresenta-se a situação de crimes cometidos por meio de estruturas empresariais – 

notadamente o crime de lavagem de dinheiro –, o que vem desafiar o alcance de institutos 

teóricos já tradicionais na dogmática penal.

O art.  29 do Código Penal brasileiro determina que “quem, de qualquer  modo, 

concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. 

Como aponta Alberto Silva Franco, o referido artigo, que estabelece a base legislativa do 

concurso de pessoas no direito penal brasileiro, é de nítida inspiração causalista, sendo 

expressão da teoria da conditio sine qua non1.

A aplicação desta teoria ao problema da imputação em estruturas empresariais faz 

com que seja necessário considerar como típicas mesmo as condutas mais banais do ponto 

de vista empresarial, isto é, até mesmo condutas corriqueiras e usualmente padronizadas – 

as chamadas “ações neutras” ou “negócios standard” – desde que se incluam em uma linha 

causal que culmine no resultado lesivo. 

Assim,  deve  ser  considerada  como  típica  a  conduta  da  secretária  que  digita 

documento  ideologicamente  falso,  ditado  por  seu  chefe,  com  o  qual  se  produz  uma 

transferência  de  recursos  de  origem  ilícita  para  um  “paraíso  fiscal”.  A atenuação  da 

responsabilidade, deste modo, seria relegada ao momento do juízo de culpabilidade apenas.

Por outro lado, doutrinadores há que entendem que a responsabilidade, nos casos 

envolvendo ações neutras, deve ser excluída já no próprio juízo de tipicidade. Para que isto 

seja possível, mister levar em consideração o fato de que os tipos, entre os quais os tipos 

penais, são sempre fluídos, incorporando irremediavelmente elementos da realidade2.

O crime de lavagem de dinheiro é um caso paradigmático no estudo da imputação 

1 FRANCO, Alberto Silva. Código penal e sua interpretação – doutrina e jurisprudência, p. 224.
2 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo, pp. 70, 90, e 97.
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penal  em  estruturas  empresariais,  uma  vez  que  normalmente  é  cometido  mediante  a 

intermediação de uma instituição financeira. Além disso, o setor financeiro da economia é 

um setor bastante regulado, sendo fiscalizado por diversos órgãos, sob tutela principal do 

Banco Central do Brasil, o que gera destaque para o estudo dos deveres de cuidado dos 

funcionários de instituições financeiras.

Somando-se a isso, destaca-se o fato de que no ano de 2012 foi aprovada a Lei n.  

12.683, que veio atualizar a Lei n. 9.613/98, no sentido de tornar explícita a necessidade de 

observância  de  certos  padrões  mínimos  de  compliance por  parte  das  instituições 

financeiras vis-a-vis à necessidade de prevenção do crime de lavagem de dinheiro. Diante 

desta realidade, cabe ao pesquisador do direito penal perguntar-se quais os impactos de tais 

deveres específicos de cuidado sobre a responsabilidade penal do agente financeiro.

Nesta  ordem  de  considerações,  o  presente  estudo  visa  responder  às  seguintes 

questões:

• quais  os  critérios  para  que  uma ação  possa  ser  reconhecida  como participação 

punível no injusto penal de terceiro?

• inversamente,  qual o âmbito de intervenção no delito alheio que não representa 

participação punível, especialmente em face das chamadas ações neutras?

• qual a relação existente entre deveres específicos de cuidado e o risco juridicamente 

autorizado/desautorizado,  no  âmbito  do  sistema  de  prevenção  à  lavagem  de 

dinheiro junto às instituições financeiras? 

Para responder a essas questões,  apresentamos estudo pormenorizado de acordo 

com a seguinte sequência:

No Capítulo 1, trazemos à discussão o atual debate doutrinário relativo à função 

desempenhada pelo direito penal na sociedade contemporânea.  Trata o direito penal de 

garantir a incolumidade de bens jurídicos ou apenas de assegurar expectativas normativas 

contra  violações  pontuais,  permitindo  a  manutenção  da  confiança  dos  cidadãos  no 

ordenamento jurídico? A resposta a esta questão será da maior relevância na determinação 

dos limites da punibilidade pela participação no delito alheio.

No  Capítulo  2,  por  sua  vez,  descrevemos  a  evolução  da  doutrina  desde  o 

causalismo até  a  teoria  da imputação objetiva,  chamando atenção para  as  dificuldades 
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enfrentadas pelo causalismo e pelo finalismo na delimitação da responsabilidade penal em 

estruturas  empresariais.  Ademais,  realizamos  estudo  sobre  o  fenômeno  da  empresa 

capitalista  como  organização  de  papéis  sociais.  Nesta  oportunidade,  apresentamos  em 

detalhes  as  diversas  tentativas  teóricas  de  definir  o  marco  da  imputação  penal  nas 

estruturas  empresariais,  em face  do  conhecido  fenômeno  da  divisão  do  trabalho  e  da 

especialização de tarefas e conhecimentos dentro de uma empresa.

No terceiro capítulo, por sua vez, adentramos no tema específico da lavagem de 

dinheiro, utilizando de instrumentos teóricos apresentados nos capítulos anteriores. Assim, 

definimos o bem jurídico envolvido na incriminação da lavagem de dinheiro, bem como 

apresentamos em detalhes o sistema de prevenção e repressão à lavagem de dinheiro no 

Brasil,  destacando  os  órgãos  envolvidos  e  as  obrigações  das  instituições  financeiras, 

obrigações estas que se destacam por se apresentarem como fontes de deveres específicos 

de cuidado, oferecendo os limites do risco autorizado em matéria de lavagem de capitais.

Por fim, no Capítulo 4, são relacionados todos os temas abordados nos capítulos 

anteriores de modo a permitir uma análise aprofundada do tema da participação penal de 

agentes financeiros no crime de lavagem de dinheiro. Neste momento, são apresentados os 

tópicos relativos à proibição de regresso,  ao princípio da confiança e ao problema dos 

conhecimentos específicos, seguidos de nossa particular contribuição para o tema. 
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5. CONCLUSÕES

1. Não obstante as críticas sofridas pela teoria do bem jurídico na atualidade, não se 

pode prescindir desta teoria como critério legitimador da tutela penal. Isto, pois o 

direito penal tem a função de proteção de bens essenciais à vida em sociedade, 

única razão pela qual se supõe que os os indivíduos cedam parcela de sua liberdade 

ao Estado.

2. É  verdade,  porém,  que  os  bens  jurídicos  não  devem  ser  considerados  como 

imutáveis, referindo-se à Natureza ou à Razão humana. Por contrário, referem-se ao 

modo  de  vida  adotado  por  uma  determinada  sociedade,  tendo  em  vista  seu 

particular desenvolvimento histórico, cultural, econômico e político. Sendo assim, 

os bens jurídicos reportam-se a objetos e estados fluídos, capazes de se modificar 

em conjunto com a realidade social.  Ao legislador, portanto, não cabe a criação 

destes  interesses  de  proteção  (bens  ou  estados),  mas  seu  reconhecimento, 

oferecendo, quando essenciais à vida em sociedade, a proteção do sistema penal.

4. Nem o causalismo nem o finalismo resolvem de maneira  satisfatória problemas 

recentes ligados a novas formas de interação entre indivíduos na sociedade, que 

muitas vezes terminam por resultar em atentados contra bens jurídico-penais. Tendo 

isto em vista, mister a adoção de critérios apresentados pela teoria da imputação 

objetiva,  como  a  criação  de  um  risco  desautorizado  na  conduta  do  indivíduo, 

materializado no resultado lesivo  ou perigoso  ao  bem jurídico-penal.  A adoção 

destes critérios é especialmente relevante tendo em vista a problemática abordada 

referente à imputação penal em estruturas empresariais, que é exatamente o caso da 

participação punível de agentes financeiros nos crimes de lavagem de dinheiro. Isto 

ocorre, pois é impossível desvencilhar a atividade do indivíduo na empresa de seu 

caráter fragmentário e cooperativo, em meio a âmbitos de competência definidos 

normativamente.

5. É necessário notar que, no caso das empresas, o fenômeno da delegação de tarefas é 

central  na definição dos âmbitos de responsabilidade.  É preciso, contudo, que a 
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delegação sirva sempre  a  um melhor  poder  de  controle  dos  riscos  da  atividade 

empresarial,  pois  que  não são  oponíveis  ao  Estado  modificações  na  divisão  de 

competências  original  que  terminem  por  prejudicar  desproporcionalmente  o 

controle dos riscos, aumentando com isso o potencial risco gerado pela atividade da 

empresa.

6. Com  relação  ao  caso  dos  chamados  “comportamentos  alternativos  lícitos”, 

consideramos que o atuar fora dos deveres de cuidado é responsabilidade única do 

indivíduo  que  toma  esta  decisão.  Assim,  não  fará  nenhuma  diferença  no  caso 

concreto a prova – que, diga-se, é virtualmente impossível – de que os deveres 

específicos  de  cuidado  não  seriam  capazes  de  evitar  o  resultado.  Ainda  aqui, 

entendemos, porém, que é necessária a demonstração de dolo do agente, salvo na 

hipótese de existir modalidade culposa do crime, o que não é o caso da lavagem de 

dinheiro no Brasil.

7. As operações realizadas por agentes financeiros no crime de lavagem de dinheiro 

normalmente  são  ações  consideradas  “neutras”,  ou  seja,  ações  cotidianas,  sem 

referência direta ao delito que porventura possa ser cometido por seu intermédio. 

Tanto  a  teoria  da  adequação  social,  quanto  a  teoria  da  adequação  profissional 

pecam por sua abstração e dificuldade de aplicação prática, o que as tornam alvo de 

constantes críticas. A teoria da proibição de regresso, por outro lado, apresenta-se 

como normativista ao extremo, deixando de lado considerações importantes acerca 

do aspecto subjetivo existente na interação entre indivíduos para a produção de um 

resultado criminoso.

8. Problemas adicionais são envolvidos na questão das ações neutras,  tais  como o 

princípio da confiança e a relevância dos conhecimentos específicos daquele que 

favorece o delito de terceiro. Quanto ao princípio da confiança, este apenas tem 

aplicação nos casos em que o indivíduo esteja autorizado a confiar. Isto equivale a 

dizer que o princípio da confiança não vale, em uma estrutura empresarial,  para 

aqueles indivíduos portadores de deveres específicos de desconfiança, tais como os 

membros dos comitês de compliance, auditoria interna e controladoria.

9. Finalmente,  com relação aos  conhecimentos  específicos,  é  possível  afirmar  que 

estes são relevantes apenas na medida em que se refiram a uma adesão do agente ao 
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desígnio/intenção do autor do crime. Isto ocorrerá, entre outras situações, quando 

os  deveres  de  cuidado  impuserem  a  comunicação  de  eventuais  conhecimentos 

específicos aos órgãos de controle – tal como ocorre com a lavagem de dinheiro – e 

o  referido  dever  deixar  de  ser  cumprido.  Por  outro  lado,  não  havendo 

descumprimento  de  dever  específico  de  cuidado,  não  há  relevância  no 

conhecimento da  intenção do autor  do crime.  Nesta  ordem de  considerações,  o 

conhecimento da origem ilícita dos recursos pelo agente financeiro apenas se torna 

relevante na medida em que haja descumprimento, por este, de qualquer dever de 

cuidado. Isto, pois, nesta hipótese, o descumprimento, juntamente ao conhecimento 

da origem dos recursos, apresentar-se-ia como indiciário do dolo, como condição 

para a imputação.

10. Por fim, poder-se-iam sintetizar nossas considerações nos seguintes termos. Para 

que uma ação inicialmente neutra possa ser penalmente imputada como tendo um 

referencial delitivo que justifique sua incriminação, é necessário que os seguintes 

requisitos ocorram conjuntamente:

(i) que haja a criação de um risco não autorizado por meio do descumprimento de 

um dever específico de cuidado, que pode ser legal ou infralegal (apenas setorial), e 

pode ou não conferir importância a conhecimentos específicos detidos por aquele 

que atua;

(ii)  que,  em  se  tratando  do  crime  de  lavagem  de  dinheiro,  a  conduta  seja  

hipoteticamente apta a colocar em risco a ordem econômica e a administração da 

justiça, não sendo necessário que a conduta tenha efetivamente produzido qualquer 

lesão ou risco concreto de lesão aos bens jurídicos;

(iii)  que  o  agente  financeiro  tenha  atuado  com  dolo,  desejando  o  resultado 

pretendido pelo autor do delito antecedente (dolo direito), ou, ao menos, aceitando 

a ocorrência do resultado previsto (dolo eventual); e,

(iv) que o resultado final obtido se enquadre no âmbito de proteção da norma penal 

incriminadora da lavagem de dinheiro.
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